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মুজাহিদ ইমাম শায়েখ উমর আবু্দর রিমান 
রিমাতুল্লাহি আলাইহির জীবন ওই সকল গুণাবলী 
ও অবস্থান দ্বারা পহরপূণণ হিল, যা শুধু মিান 
মানুষয়দর অহজণত থায়ক। তাাঁর জীবয়নর উদািরণ 
িয়ে একহি আয়লাহকত চাাঁয়দর নযাে, যয 
আয়লায়ত সবণস্তয়রর, সকল যুয়ের সতযায়েষী 
মানুয়ষরা পয়থর হদশা খুাঁয়জ পাে। সমগ্র 
জীবনবযাপী তাাঁর মিান কীহতণগুয়লা ইহতিায়সর 
পাতাে স্বণণাক্ষয়র যখাহদত আয়ি, বাস্তহবকই হতহন 
ইহতিায়স হচর অম্লান িয়ে আয়িন। 

যকাথাে যসই কারারক্ষীরা?  

যকাথাে তাাঁর কারারক্ষীরা?  

যকাথাে তাাঁর জল্লাদ?  

যকাথাে তার প্রহতপক্ষ দল যারা অয়নযর জীবয়নর 
জনয হনয়জর ঈমানয়ক হবহি কয়র হদয়েহিল?  

ইহতিাস তায়দর শুধুই আবু জায়িল ও আবু 
হরোয়লর নযাে স্মরণ করয়ব।  

 

ا  ا َما يَْنَفُع النَّاَس فَيَْمُكُث ِفي فَأَمَّ بَُد فَيَْذَهُب ُجَفاًء ۖ َوَأمَّ الزَّ
ُ اْْلَْمثَالَ  َ يَْْضيُب اَّللَّ ِلي  اْْلَْرضي ۚ َكَذَٰ

“অতএব, যেনা যতা শুহকয়ে খতম িয়ে যাে এবং 
যা মানুয়ষর উপকায়র আয়স, তা জহময়ত অবহশষ্ট 
থায়ক। আল্লাি এমহনভায়ব দৃষ্টান্তসমূি বণণনা 
কয়রন।” (সুরা রা’দ ১৩:১৭) 

তাাঁর হিগ্ধ ও সুরহভত জীবন যুয়ে যুয়ে উম্মাির 
সন্তানয়দর পায়থে িয়ে থাকয়ব এবং তায়দর 
যেৌরব ও সম্মায়নর পয়থ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত িয়ে 
থাকয়ব। এবং আল্লাির তাকহদয়রর প্রহত ধধযণযশীল 
ও পুরস্কার প্রতযাশীয়দর জনয হতহন এক জীবন্ত 
উদািরণ। সূয়যণাদয়ের পয়র হসতারাগুয়লার আর 
যকান প্রয়োজন যনই। 

শােখ অসাধারণ জীবয়নর অহধকারী হিয়লন, 
তথাহপ তার মৃতুযয়ত হতহন কৃতজ্ঞ িয়েয়িন। তাাঁর 
এই মৃতুয তাাঁর শত্রুয়দর উয়েয়শয যযন বয়ল হদয়ে 
যয, এই জানাযার হদনহিই আমায়দর এবং 
যতামায়দর মায়ে পাথণকয যদহখয়ে হদয়েয়ি। তাাঁর 
জানাযাে হিল হবপুল যলাক সমােম। নযােপরােণ 
যলাকয়দর একিা হবরাি অংশ এর সাক্ষী িয়ে 
আয়ি। পায়ে যিাঁয়ি, যানবািয়ন চয়ে এত হবপুল 
সংখযক যলাক এয়সহিল যয, রাস্তাঘাি এবং 
চারপায়শর ঘরবাহে গুয়লা অবরুদ্ধ অবস্থাে হিল, 
যদাকানপাি গুয়লা বন্ধ কয়র রাখা িয়েহিল এবং 
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জানালাগুয়লায়তও ভীে জয়মহিল। ইহতিায়স এমন 
আর যকান গ্রাম যনই যযখায়ন তার জানাযার মত 
এত হবপুল যলাক সমায়রাি িয়েহিল। 

 

মানুষ এক প্রকৃহতরই িে ও যদাষমুক্ত যতা 
মৃতরাই িয়ে থায়ক, 

হবয়রাধীরা হচৎকার কয়র বলয়িেঃ  পুরুয়ষরা সব 
যকাথাে? 

এখায়ন, ইবয়ন আবু্দর রিমান তাাঁর খাহিোে শুয়ে 
আয়ি। 

যচাখ যময়ল যদখ, পবণতসদৃশ ভীেগুয়লা হকভায়ব 
সমু্ময়খ অগ্রসর িয়ে। 

 
আপনার জানাযা আমায়দর আিলুস সুন্নাির ইমাম, 
ইমাম আিমাদ ইবয়ন িাম্বল রিমাতুল্লাহি আলাইহি 
প্রমুখ মিান বযহক্তত্বয়দর কথা স্মরণ কহরয়ে 
হদয়ে, হযহন যজয়ল বন্দী িওোর দরুণ মৃতুয বরণ 
কয়রয়িন। আনুমাহনক ১০ লয়ক্ষরও যবহশ মানুষ 
তাাঁর জানাযাে অংশগ্রিণ কয়রহিল। এিাোও, 
শােখুল ইসলাম ইবয়ন তাইহমেযাি রিমাতুল্লাহি 
আলাইহি দায়ময়স্কর দুয়েণ একাকী বন্দী থাকা 
অবস্থাে, তাাঁর যসয়লর অভযন্তয়র মৃতুযবরণ 
কয়রহিয়লন। তাাঁর উপয়র এর হবনু্দমাত্র প্রভাব 

পয়ে হন। তাাঁর জানাযাও আেম্বরপূণণ হিল ও 
হবপুল পহরমাণ যলাক সমােম ঘয়িহিল এবং ইমাম 
যািাহব রিমাতুল্লাহি আলাইহি এর বণণনাময়ত, 
িাজার িাজার নযােপরােণ যলাক এয়ত অংশগ্রিণ 
কয়রহিল। 

আল্লাি আপনার প্রহত রিম করুন যি শায়েখ 
আবু্দর রিমান! আল্লাি যযন আপনায়ক নবী, 
হসহেকীন ও শিীদয়দর সায়থ জান্নায়তর উচ্চস্তয়র 
আসীন কয়রন। কতই না উত্তম সাথী তাাঁরা! 

ও আল্লাি! আপনার বান্দা আবু্দর রিমানয়ক ক্ষমা 
কয়র হদন। িয়ের অনুসারীয়দর ময়ধয তাাঁর মযণাদা 
আয়রা বৃহদ্ধ করুন এবং জীহবতয়দর মধয িয়ত 
তাাঁর প্রহতয়শাধ গ্রিণকারী বাহনয়ে হদন। আমায়দর 
ও তাাঁয়ক ক্ষমা করুন। যি হবশ্ব জািায়নর রব! 
তাাঁর কবরয়ক আয়রা প্রশস্ত করুন এবং তাাঁর 
কবরয়ক আয়লাহকত কয়র হদন। 
 

 

 


